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odpoveď Boha, ktorý na seba vzal naše trápenia a dal nám pevnú nádej, že aj my nad
nimi zvíťazíme. Dočasné umiestnenie - To
je povzbudenie pre teba ktorý máš dojem,
že ťa Boh opúšťa a že sa ťa nezastáva,
keď sa všetko v tvojom živote dostáva
do slepej uličky. Hlavu hore ty, kto si bol
bodnutý do chrbta slovami tých, o ktorých
si si myslel, že sú tvojimi priateľmi. Ver,
ty, kto piješ z trpkého kalicha samoty a
opustenosti. Nenadávaj ty, ktorý vidíš, že
ťa deň čo deň ničí nemilosrdná choroba či
bolesť. Utri si slzy ty, kto si už unavený
z bojov s pokušením a z toho, že sa ti v
živote hromadia nekonečné sklamania.
Nenechaj sa odradiť ty, s ktorým nikto
nepočíta, ty, ktorému ľudia neveria, ty,
kto namiesto chleba si nútený prehltnúť
sústo horkosti utrpenia. To je povzbudenie
pre teba, kto nevieš ako to bude v zamestnaní, či ho snáď aj nestratíš. To je to, čo
potrebuješ teraz počuť ty, kto začínaš byť
v depresii a zažívaš strach a paniku. Hlavu
hore. Tvoj kríž, aj keď trvá celý život, je
vždy dočasným miestom. Je tu pre teba aj
zloženie z kríža. Hlavu hore, čoskoro temnota ustúpi svetlu. Veľkonočné slnko sa
bude predierať pomedzi utekajúce mraky.
Na záver mi dovoľte použiť slová pápeža
Františka: „Prečo to všetko? Aby, keď sa
cítime tlačení k múru, keď sa nachádzame
v slepej uličke, bez svetla a východiska,
keď sa zdá, že dokonca ani Boh neodpovedá, aby sme pamätali na to, že nie sme
sami. Ježiš zakúsil totálnu opustenosť, preto, aby bol vo všetkom solidárny s nami.
Urobil to pre mňa, pre teba, pre všetkých
nás, aby ti povedal: „Neboj sa, nie si sám.
Zakúsil som celú tvoju skľúčenosť, aby
som bol vždy po tvojom boku“.
Pripravil o. Michal Škulka, kaplán.

OZNAMY
1. Vstup a pobyt v kostole len s
rúškom; pri vchode do kostola
aplikovať dezinfekciu na ruky;
zakazuje sa podávanie rúk; sv.
prijímanie sa dáva len na ruku.
2. Hľadáme dobrovoľníkov na službu
vo veži konkatedrály.
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3. V mesiacoch júl a august nebudú
sv. omše o 7.00 hod. v konkatedrále,
funkcia týchto sv. omší (pohrebná a
výročná) sa presúva na omše o 6.15
hod.
4. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí ste svojimi milodarmi prispeli
na chod farnosti a konkatedrály.
5.

Odpustová slávnosť ku cti sv. Anny na
Dúbrave bude 25.7.2021 o 10.00 hod.
Celebrantom bude o. Marcin Bajda,
RCI. Srdečne vás pozývame.

6. Deti, ktoré chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
Eucharistie, nech si vo farskej
kancelárii vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu v školskom roku 2021/22
môžu začať
žiaci 3. ročníka
základných škôl, alebo starší.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte v
čase kancelárskych hodín v kancelárii
farského úradu do piatka 27.8.2021.
Prihlášku si môžete stiahnuť aj z
našej stránky www.presov.rimkat.sk.
7. Mladí, ktorí chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
birmovania, nech si vo farskej
kancelárii vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu v školskom roku 2021/22
môžu začať študenti 2. ročníka
SŠ alebo starší.Vyplnenú prihlášku
odovzdajte vo farskej kancelárii v
čase kancelárskych hodín do piatka
27.8.2021. Prihlášku si môžete
stiahnuť aj zo stránky www.presov.
rimkat.sk.
8. Vyšla kniha o. dekana Hľadanie
zmyslu. Nech sa páči, máme ju v
sakristii a vo farskej kancelárii.
9. V tejto neľahkej dobe Vás chceme
poprosiť o finančnú podporu, ktorá
napomôže urýchliť proces výstavby
Pastoračného centra na Šidlovci
na číslo účtu SK79 0200 0000 0040
4808 5654. Milodar môžete priniesť
aj osobne na farský úrad. Pán Boh
zaplať za Vašu štedrosť.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
11. JÚL 2021

ročník: XXI.

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU B

ROZHOVOR S DIAKONOM
V našej farnosti bude vykonávať diakonskú
prax nový diakon. Jeho meno je Jakub
Mura. Prinášame vám rozhovor s ním.
1. Jakub, od 1.júla si náš nový diakon.
Prezraď nám niečo o sebe, koľko máš
rokov, odkiaľ pochádzaš...
Mám 27 rokov. Pochádzam z malebného
mestečka Košice. Mám jedného brata.
2. Ako, kedy a za akých okolností si sa
rozhodol vstúpiť do seminára a stať sa
kňazom?
S humorom vždy hovorím, že ma osvietilo
na ulici žiarivé svetlo a tak som spoznal
Božiu vôľu. :D No realita je často
obyčajná. Prvé myšlienky na kňazstvo mi
napadli v 7. ročníku ZŠ. Akosi odvtedy
som sa v živote začal naplno zaoberať
duchovným povolaním. V detstve som
často chodieval na omše u nás v KE na
Karmel ku karmelitánkam, a to ma taktiež
ovplyvnilo ku ceste kňazského povolania.
Od toho 7.roč. ZŠ prešlo veľa uvažovania,
či áno, alebo nie kňazské povolanie, no
nakoniec som sa odvážil povedať Bohu
áno a všetko som to už od začiatku zveril
pod ochranný plášť Panny Márie.
3. Čo očakávaš od svojej diakonskej
praxe?
Diakoni sú stále ustanovení na službu,
čiže naplno rozvíjať tento rozmer v
mojom živote ako aj v tejto farnosti. Som
pripravený poslúžiť v každej oblasti, kde
to bude potrebné a osožné.
4. Aké máš koníčky, čo ťa baví, pri čom
si najlepšie oddýchneš?

Mám rád hudbu, čítanie kníh a všetky
kreatívne činnosti.
5. Aké máš v živote ciele a méty?
Cieľom môjho života je to, že keď sa
budem blížiť ku svojmu koncu, aby som
mohol s čistým svedomím zvolať ako
Pavol: "Dobrý boj som bojoval, beh som
dokončil, vieru som zachoval."
6. Máš nejaké životné motto?
„Cum Maria ad Christum" - S Máriou ku
Kristovi.
SEDEM

POSLEDNÝCH
NA KRÍŽI

SLOV

(Pokračovanie z minulého čísla)
"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"

Pred rokom som bol v Taliansku v kostole v meste Molffeta, kde je zaujímavý
veľký terakotový kríž. Pred pár rokmi v
tomto kostole prebiehala prestavba kostola. Miestny farár preto vzal veľký kríž
z hlavného oltára a zatiaľ ho umiestnil do
bočnej chodby kostola. Ku krížu napísal
na zožltnutý kartón oznam s veľkými písmenami: COLLOCAZIONE PROVVISORIA – dočasné umiestnenie. Keď do tohto
kostola prišiel na pastoračnú návštevu
biskup Antonio Bello povedal: „Tento nápis, ktorý som si pomýlil s názvom diela,
sa mi zdal inšpirujúcim až do takej miery,
že som požiadal farára, aby z nijakého
dôvodu neodstraňoval tamojší kríž z tej
holej steny, z toho zažltnutého kartónu.“
Dočasné umiestnenie. Myslím si, že
neexistuje lepší vzorec na definovanie
kríža. Môjho kríža, tvojho kríža, nielen
Kristovho. Dočasné umiestnenie – to je
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

5:45 Za duše v očistci

Pondelok 15. týždňa v
Cezročnom období

18:00 ZBP Marta s rod.
5:45 Za duše v očistci

Ut
13.7.

Utorok 15. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Stanislav - 1. výročie
10:00 + rod. Palčová
12:00 + Andrej
18:00 + Margita, Ondrej, Anna, Marcel
5:45 Za duše v očistci

Str
14.7.

Streda 15. týždňa v
Cezročnom období

6:15 ZBP Pavol - 60 rokov
10:00 + Vlasta
12:00 + Ján - 1. výročie
18:00 + Ján, Alžbeta, Erika
5:45 Za duše v očistci

Št
15.7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a
učiteľa Cirkvi
Spomienka

6:15 + Jozef
10:00 + Mária a rodina
12:00 ZBP Adriana, Mária, Marta s rod.
18:00 + Marián
5:45 Za duše v očistci

Pi
16.7.

Preblahoslavenej Panny Márie
Karmelskej
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Michal - pohrebná
10:00 ZBP Gizela - 85 rokov, rod.
Imrichová, Kobulská
12:00 + Mária, Helena, František, Štefan
18:00 + Mária

So
17.7.

Ne
18.7.

Sv. Andreja Svorada a
Benedikta, pustovníkov
Spomienka

Po
19.7.

10:00 + rod. Dráčová
12:00 + Jozef

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP rod. Marcinová, Mihaľová,
Slaviková
18:00 + Anna, Vincent

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK B

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Adam, Anna, Mária, Ján), 7.45, 10.00 (+
Margita, Jozef), 11.30 (+ Veronika, Ľudovít, Jozef), 13.30 (ZBP Eva), 15.00
(ZBP Martina), 18.00 (+ Antónia, Ján, Helena, Vincent), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Samuel, Viliam).

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

6:15 + Oľga - pohrebná

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
12.7.

Čas
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Pondelok 16. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Boris Dávid - pohrebná
10:00 + Jozef, Magdaléna, Jozef
12:00 + Mária, Jozef
18:00 ZBP Margita, Jozef - 55 r. manželstva
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Štefan - pohrebná

Ut
20.7.

Utorok 16. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + Helena - pohrebná
12:00 + Ján, Anna, Otília, Jozef, František,
Vendelín
18:00 + Margita, Vojtech, Peter
5:45 Za duše v očistci

Str
21.7.

Streda 16. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Elena - pohrebná
10:00 + Mária, Jozef
12:00 + Marián, Janka
18:00 + Ján, Mária, Anna, Ján
5:45 Za duše v očistci

Št
22.7.

Sv. Márie Magdalény
Sviatok

6:15 + Emil - 1. výročie
10:00 + Barbora, Michal, Ján
12:00 + Jozef, Peter, Ján, Peter
18:00 + Stanislav
5:45 Za duše v očistci

Pi
23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy
Sviatok

6:15 + Štefan - 1. výročie
10:00 + Vasiľ, Michal, Anna
12:00 ZBP Janka, Stanislav
18:00 + Oľga, z rod. Fritzovej

So
24.7.

Sv. Šarbela Machlúfa,
kňaza
ľubovoľná spomienka

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anna - pohrebná
18:00 + Gaynor

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK B
Ne
25.7.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Michal), 7.45, 10.00 (ZBP Mária, Mikuláš s
rod.), 11.30 (+ Ján), 13.30 (+ Jozef, Margita, Andrej, Alžbeta), 15.00 (+ Jozef,
Peter, Ján, Peter), 18.00 (+ Karol, Anna, Rudolf), Surdok 9.00, Dúbrava
10.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Anna, Matej, Anna).

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

